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Pečovatelská služba 
Praktická příručka pro zájemce 

 
I. ZÁKLADNÍ  INFORMACE  O  CENTRU  SOCIÁLNĚ  ZDRAVOTNÍCH  SLUŽEB  

 

CSZS je příspěvková organizace, zřízená MČ Praha 17. Účelem organizace je 

zejména poskytovat sociální služby a zdravotní péči převážně seniorům a 

osobám, jejichž situace si vyžaduje pomoc jiné osoby, a to zejména v jejich 

přirozeném prostředí. 

Organizace působí v oblasti sociální i zdravotní, poskytuje ucelenou 
komplexní nabídku služeb péče v domácím prostředí. V současnosti 
CSZS nabízí tyto  služby:  
 
 Pečovatelská služba,  je registrovaná sociální služba, při níž 

klient zůstává ve svém domově, kam za ním dochází 
pečovatelky (pracovnice v sociálních službách). Ty mu pomáhají 
s různými úkony, které již klient sám nezvládá, a to vzhledem 
ke svému věku či zdravotnímu stavu. Jedná se například o 
pomoc s hygienou, pomoc se zajištěním či podáním jídla, 
pomoc s úklidem, zajištění nákupů, doprovodů k lékaři, 
vyzvedávání receptů, případně léků aj.  

 
 Domácí zdravotní péče, při níž klient zůstává ve svém domově, 

kam za ním dochází na základě indikace ošetřujícího lékaře 
všeobecné zdravotní sestry pracující bez odborného dohledu. 
Jedná se např. o odběry krve, rehabilitace, podávání léků, 
aplikace inzulinu, převazy aj.  
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ABY SE Z VÁS STAL KLIENT PEČOVATELSKÉ SLUŽBY 
 
Je nutné:  
 

1. Kontaktování (telefonicky, osobně, e-mailem) : 
 

Kontaktovat může nejen sám zájemce o službu (tedy ten, kdo 

by využíval PS), ale i jeho rodinní příslušníci, opatrovník, 

kamarád aj. Při kontaktování si se zájemcem (tím, kdo nás 

kontaktoval) ujasníme, o jakou službu se jedná, pro koho je 

určena. 

 

2. Domluva termínu sociálního šetření  
Následně se domluví termín sociální šetření v domácnosti klienta.  
 
3. Sociální šetření  
 

Sociální pracovnice přijde v předem dohodnutém termínu do 
domácnosti klienta, či místa, kde se aktuálně žadatel nachází. 
Pracovnice informuje o službě: pro koho je určena, jaké činnosti 
pečovatelská služba nabízí, vysvětlí způsob úhrady, dá k nahlédnutí 
vzor smlouvy o poskytnutí pečovatelské služby, zodpoví případné 
dotazy zájemce o službu, případně jeho rodinného příslušníka, 
opatrovníka,…)  
Pokud se domluvíme na využívání služby, sepíšeme formulář ze 
sociálního šetření a žádost o sociální službu. Konkrétně se zde 
domluví, jakou činnost z nabídky pečovatelské služby bude žadatel 
potřebovat, v jakém rozsahu (jak často), v který den atp. Domluvíme  
se  i na konkrétním datu zahájení poskytování služby.  
 
 
4. Záznam ze sociálního šetření.  
Na základě tohoto setkání sociální pracovnice sepíše podrobný 
Záznam ze sociálního šetření. Záznam ze sociálního šetření je 
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následně založen v dokumentaci klienta, dále ho mají k dispozici 
pečovatelky, a to z toho důvodu, aby věděly, čemu se mají s klientem 
věnovat, čemu se naopak vyvarovat, v čem je nutné pomáhat a co 
naopak zvládá sám.  
 
5. První den péče  

  První den péče přinese pečovatelka klientovi podepsat smlouvu, s 

jejímž vzorem byl žadatel seznámen již na sociálním šetření. Smlouva 

je vyhotovena ve 2 kopiích, jednu si nechá klient, druhá se ukládá do 

dokumentace klienta v kanceláři sociální pracovnice. Po podepsání 

smlouvy se začíná s uskutečňováním péče dle domluveného rozsahu 

služeb, který byl sjednán na sociálním šetření. 

ZÁKLADNÍ ČINNOSTI   PEČOVATELSKÉ  SLUŽBY : 
 
I. Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu – tato 
oblast zahrnuje konkrétně úkony:  
o Pomoc a podpora při podávání jídla a pití  

o Pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek  

o Pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním 
prostoru  

o Pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík  
 
Příkladem těchto úkonů v praxi je např.: pečovatelka ohřeje a donese 
jídlo na stůl klienta, v případě potřeby mu jídlo nakrájí, namixuje či 
jinak upraví, připravuje pití a dohlíží na to, aby klient v rámci doby, 
kdy s ním je pečovatelka v jeho domácnosti, dodržoval pitný režim. 
Při jiném úkonu může  pečovatelka pomáhat s převlékáním, nebo 
pomáhá, pokud se klient přesouvá z lůžka na invalidní vozík.  
 
II. Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní 
hygienu – Tato oblast zahrnuje konkrétně úkony:  
o Pomoc při úkonech osobní hygieny  

o Pomoc při základní péči o vlasy a nehty  
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o Pomoc při použití WC  

Do této činnosti patří např. koupel v domácnosti klienta, kdy 
pečovatelka pomůže klientovi vstoupit do vany/sprchy, bezpečně se 
zde usadit. Pomůže mu mýt oblasti těla, které sám klient nezvládá, a 
naopak ho podporuje, aby si myl části těla, které stále mýt zvládá. 
Většinou si klient myje sám obličej, přední část těla, genitálie, 
pečovatelka pomáhá s vlasy, zadní částí těla, nohami. Stejným 
způsobem pak probíhá i osušení klienta, případně namazání tělovým 
mlékem atp.  
Pomoc s hygienou může být prováděna i na lůžku,  kde pečovatelka 
pomůže klientovi, (opět s tím, že klient se snaží mýt ty části těla, 
které zvládá sám), umýt postupně celé tělo. Svlečená je vždy jen ta 
část, která se myje, aby klient nebyl zbytečně odhalený, vzhledem k 
jeho přirozenému studu, ale i k možnosti nachlazení.  

 Do této kategorie činností také patří pomoc pečovatelky s „drobnou“ 

hygienou – tedy doprovod na toaletu a případně pomoc dle aktuální 

potřeby klienta (např. pečovatelka pomůže klientovi při usedání na 

toaletu, pomůže při hygieně po vykonané potřebě, pomůže vyměnit 

inkontinenční pomůcky – inkon. vložky, pleny, pomůže oblečením aj.). 

 
III. Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy  
 Tato oblast zahrnuje konkrétně úkony:  
o Zajištění stravy šokově zchlazené  

o Dovážka nebo donáška oběda  

o Pomoc při přípravě jídla a pití  

o Příprava a podání jídla a pití  
 
Příkladem těchto úkonů v praxi je např.: Zajištění stravy – CSZS  má 
smluvně zajištěného dodavatele šokově zchlazené stravy, které se 
rozváží v termoboxech ve všední dny v době od 10 do 14 hodin . 
Klient má možnost výběru ze 3 jídel denně dle aktuálního jídelního 
lístku. S výběrem stravy klientům mohou pomáhat pečovatelky či 
rodinní  příslušníci.  
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IV.Pomoc při zajištění chodu domácnosti – Tato oblast zahrnuje 
konkrétně úkony:  
o Běžný úklid a údržba domácnosti  

o Pomoc při zajištění velkého úklidu v domácnosti  

o Donáška vody  

o Topení v kamnech včetně donášky a přípravy topiva, údržba 
topných zařízení  

o Běžné nákupy (základní potraviny – pečivo, mléko, máslo, sýry atd. 
do 5 kg váhy)  

o Pochůzky (lékař, lékárna, pošta, banka, úřady, apod.)  

o Velký nákup (např. týdenní nákup, nákup ošacení a běžného 
vybavení domácnosti)  

o Praní a žehlení ložního  a osobního prádla (popř. jeho drobné 
opravy)  

Příkladem těchto úkonů v praxi je např.: pečovatelka klientovi může 
pomoci s běžnými úklidy (otřením prachu, umytí nádobí, vysátí 
koberců, umytí podlahy, umytí sanitárního zařízení aj.), běžnými 
nákupy, zajistit pochůzky k lékaři (vyzvedávání receptů, léků), na 
úřady (placení složenek, inkasa, jiné vyřizování na úřadech), praní a 
žehlení prádla).  
 
V. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím – Tato 
oblast zahrnuje konkrétně úkony:  
o Doprovázení dětí do školy, školského zařízení, k lékaři a doprovázení 
zpět  

o Doprovázení dospělých do školy, zaměstnání, k lékaři, na orgány 
veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět  
 
Příkladem těchto úkonů v praxi je např.: pečovatelka přijde za 
klientem do jeho domácnosti, popř. zde mu pomůže se doobléci. 
Následně spolu půjdou na MHD/autodoprava/taxi/sanita a  dopraví 
se  k lékaři/na úřad, nebo kam klient potřebuje. Klienta doprovodí na 
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konkrétní místo, vyčká s ním, až si vše vyřídí a doprovodí ho stejnou 
cestou i zpět.  
 
Fakultativní služby ( jsou služby, které nemohou být nasmlouvané 
samostatně, bez některé z dříve uvedených služeb) - Tato oblast 
zahrnuje konkrétně úkony:  
o Dohled nad dospělým občanem v rámci běžné pracovní doby (vstup 
do bytu s kontrolou klienta)  

o Venčení, krmení malého domácího zvířete (pes, kočka)  

o Dohled nad užíváním léků  
 

o Ošetření nohou – pedikúra v prostorách CSZS nebo domácnosti 
klienta  (již jen u stávajících klientů, nově se již nenabírá)  

 
Celkově je možné říci, že pečovatelka může pomoci s většinou 
činností, které člověk nutně potřebuje k tomu, aby mohl zůstat ve své 
domácnosti a nemusel se (přestože jeho soběstačnost je snížená), 
stěhovat do pobytového zařízení jako je Domov pro seniory. 
 
 

PLÁNOVÁNÍ SLUŽBY neboli stanovení cílů spolupráce  
 
Aby služba co nejvíce vyhovovala a rozvíjela jednotlivé klienty, je vždy 
stanoven určitý plán služby u klienta.  
Klient si s pracovníkem stanoví určitý cíl, kterého by chtěl s naší 
spoluprací dosáhnout. Může se jednat o cíle, které se týkají 
konkrétně sebeobsluhy, pohybu, zajištění chodu domácnosti aj.  
Díky takto stanovenému plánu je možné se lépe zaměřit na konkrétní 
činnosti v tuto chvíli nejvíce potřebné pro klienta a zároveň pracovník 
i klient lépe vidí případné změny (např. klient si původně nebyl 
schopný sám zapnout bundu, měl proto v plánu stanovené zaměření 
na jemnou motoriku a nyní si klient bundu zapíná převážně sám, jen 
výjimečně s dopomocí pečovatelky atp.). 
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Plán se v průběhu služby mění, dle aktuálních schopností a 
dovedností klienta, a průběžně se hodnotí cca 1x měsíčně. Hodnotí 
společně klíčový pracovník s klientem. 
 
HODNOCENÍ KLÍČOVÉHO PRACOVNÍKA  
Na základě rozhovoru klíčového pracovníka s klientem vznikne zápis v 
našem počítačovém programu tzv. „hodnocení“. V něm klíčový 
pracovník popíše, jak si klient zvykl na využívání dané služby, jaké 
úkony využívá, v čem potřebuje dohled, případně podporu, pomoc. 
Jak pečovatelka konkrétně klientovi při všech činnostech pomáhá. 
Hodnocení klíčového pracovníka pak dále probíhá pravidelně každý 
měsíc. Klientovi je umožněno se s hodnocením  seznámit (na jeho 
přání se může klientovi přečíst). 
 
KLÍČOVÝ PRACOVNÍK  
Je určený pracovník, který koordinuje služby konkrétnímu klientovi, 
všímá si jeho potřeb a spokojenosti, hájí jeho zájmy, zodpovídá za 
kvalitu služeb v pečovatelské službě. Pokud klient daného klíčového 
pracovníka z nějakého důvodu nechce, má právo požádat o jeho 
výměnu. Pokud je klíčový pracovník dlouhodobě nepřítomný (např. 
nemoc, dovolená), zastupuje ho jakýkoliv pracovník Pečovatelské 
služby. Klíčový pracovník také může zprostředkovat vyřízení  
stížnosti a návrhy na poskytování služby.  
 
SOCIÁLNÍ PRACOVNICE  
Je často první, na koho se obrací zájemce o danou službu, a s níž v 
této věci jedná.  
Sociální pracovnice poskytuje sociální poradenství, spravuje osobní 
dokumentaci klientů (v dokumentaci je například žádost a zápis ze 
sociálního šetření, jedna kopie smlouvy o využívání služby, případná 
rozhodnutí soudu o určení opatrovníka atp.). Do dokumentace 
klientů může klient, případně jeho opatrovník nahlédnout.  
Sociální pracovnice je k zastižení na adrese  Bendova 5, Praha 17, 
nebo na tel. 235 314 141 linka 22 nebo mobil 777 723 624, případně 
email poradna@cszs.cz. 
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V. PODÁVÁNÍ STÍŽNOSTÍ  
Klient (jeho rodinný příslušník, opatrovník, či známý) má právo podat 
stížnost na kvalitu poskytované služby a to : 
o ústně jakémukoliv pracovníkovi CSZS  

o písemně na poštovní (CSZS, Bendova 5, Praha 17 ), či elektronickou 
adresu CSzS (cszs@iol.cz)  

o anonymně pomocí schránky na připomínky, podněty a stížnosti 
(ta je umístěna např. u vchodu do  budovy  Bendova 5).  
 
Stížnosti jsou vyřizovány písemně a jsou evidovány v knize Evidence 
stížností. Klient má vždy možnost zvolit si osobu, která ho bude 
zastupovat. Lhůta pro vyřízení stížnosti je nejpozději 30 dnů.  
V případě nespokojenosti s vyřízením stížnosti se můžete obrátit  k 
nadřízenému orgánu – tj. k vedoucímu odboru sociálních věcí Prahy 
17, Makovského 1141, Praha 6, tel: 234683111, e-mail: 
jana.cisarova@praha17.cz 
 

Kancelář Veřejného ochránce práv, Údolní 39, 602 00 Brno, tel. 542 542 888, e-
mail: podatelna@ochrance.cz  

o Český helsinský výbor, Štefánikova 21, 150 00 Praha 5, Tel.: 257 221 141, e-
mail: socialnisluzby@helcom.cz  

o Senior telefon – tel.: 800 157 157 – bezplatná linka pro seniory – sociální 
služba pro pomoc v jakékoli nesnázi funguje 24h denně, 7 dní v týdnu.  

 

V PŘÍPADĚ DALŠÍCH DOTAZŮ, KONTAKTUJTE PROSÍM: 
sociální pracovnici: Renata Koštelová, DiS, 777 723 624 
vedoucí přímé péče : Mgr. Monika Čermáková ,775 591 700 

Vrchní pečovatelka : Zdenka Pšenčíková tel. 777 777 629 

Osobně na adrese :  CSZS Bendova 1121/5, 163 00 Praha 6 – Řepy 

Kontakt :  235 313 182,  235 314 141   (ve všední dny 7,00 – 15,30) 


